
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА 

АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ» 
Контрольно-дисциплінарний комітет 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

 

Засідання проведено за допомогою                                     02 червня 2021 року 

сучасних засобів зв’язку  

 
 

Порядок денний: 

1. Розгляд вилучення тренера команди «Гудвін» Слобожанське Розінкова 

Олександра  22.05.2021 у матчі 3 туру Чемпіонату Харківської області з 

футболу сезону 2021 року між командами «Колос» Сахновщина - 

«Гудвін» Слобожанське. 

2. Розгляд вилучення гравця ФК «Золочів» Роганського Вячеслава 

22.05.2021 у матчі 3 туру Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2021 року між ФК «Золочів» - ФК «Кирилівка». 

3. Розгляд ситуації, що сталась після гри 22.05.2021 між командами 

«Енергетик» Солоницівка – ФК «Богодухів» у матчі 3 туру Чемпіонату 

Харківської області з футболу сезону 2021 року. 

 

З першого питання порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію про вилучення тренера команди «Гудвін» Слобожанське Розінкова 

Олександра  22.05.2021 у матчі 3 туру Чемпіонату Харківської області з 

футболу сезону 2021 року між командами «Колос» Сахновщина - «Гудвін» 

Слобожанське. 

У рапорті арбітра матчу вказано, що на 71й хвилині матчу Розінкова 

Олександра було вилучено за  нецензурні вислови на адресу арбітра. 

В обговорені вказаного питання брали участь всі члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 3.2 Додатку № 2, Дисциплінарного регламенту ХОФФ 

відсторонити тренера команди «Гудвін» Слобожанське Розінкова Олександра 

на три матчі.  

2. Це рішення вступає в силу 02 червня 2021 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 72 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 



З другого питання порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію про вилучення гравця ФК «Золочів» Роганського Вячеслава 

22.05.2021 у матчі 3 туру Чемпіонату Харківської області з футболу сезону 2021 

року між ФК «Золочів» - ФК «Кирилівка». 

У рапорті арбітра матчу вказано, що на 88й хвилині матчу Роганського 

Вячеслава було вилучено за застосування фізичної сили в бік суперника.  

В обговорені вказаного питання брали участь всі члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 3.1 Додатку № 2, Дисциплінарного регламенту ХОФФ 

відсторонити гравця ФК «Золочів» Роганського Вячеслава на три матчі.  

2. Це рішення вступає в силу 02 червня 2021 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 72 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

 

З третього питання порядку денного 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію про ситуацію, що сталась після гри 22.05.2021 між командами 

«Енергетик» Солоницівка – ФК «Богодухів» у матчі 3 туру Чемпіонату 

Харківської області з футболу сезону 2021 року.  

У рапорті арбітра матчу Кривушкіна Д.В. вказано, що після закінчення матчу 

тренер ФК «Богодухів» Рижих Сергій вдарив кулаком арбітра матчу з 

використанням нецензурної лайки на адресу арбітра та з погрозами фізичною 

розправою. Вказане дублюється у поясненнях арбітра матчу Кривушкіна Д.В., 

асистентів арбітра Зубарева А.Ю., Думенка В.Л. 

Тренером ФК «Богодухів» Рижих С.В. надані пояснення, відповідно до яких 

арбітр матчу Кривушкін Д.В. систематично протягом матчу дозволяв собі 

нецензурні та некоректні висловлювання на адресу футболістів, офіційних осіб 

команд та уболівальників. Такого змісту пояснення надані і адміністратором 

ФК «Богодухів» Коваленком І.В. 

Також у своєму поясненні Рижих С.В. визнає свою вину та зобов’язується у 

подальшому не допускати такої поведінки.  

В обговорені вказаного питання брали участь всі члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до ч. 4 ст. 6, п. 45 Додатку № 1 Дисциплінарного регламенту 

ХОАФ відсторонити тренера ФК «Богодухів» Рижих Сергія на вісім матчів, з 

яких 4 – з реальним відбуттям відсторонення, 4 – умовно. 

2. Встановити Рижих Сергію випробувальний строк на два місяці. 

3. Направити до Комітету арбітрів вказаний протокол та копії пояснень осіб для 

розгляду поведінки арбітра матчу Кривушкіна Д.В. та застосування до 

останнього за необхідності заходів впливу. 

4. Це рішення вступає в силу 02 червня 2021 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 72 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

 

 

Заступник Голови КДК                     (підпис)                     С.В. Мирошниченко 

 

 

 


